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ค ำน ำ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยสรุปผลการด าเนินงานจากโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
ที ่จ ัดท าขึ ้นเพื ่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทั ้ง 6 
ยุทธศาสตร์   ซึ่งได้สรุปผลการด าเนินในรอบปีงบประมาณ ๒๕60 เพื่อน าเผยแพร่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการจัดท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ท าให้เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
 ตุลำคม ๒๕60 
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สำรบัญ 

 
หน้ำ 

         
ส่วนที่  ๑ สภำพทั่วไป        1 
  อำณำเขต ที่ตั้ง        1 
  คณะผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ    2  
  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ      4 
ส่วนที่  ๒ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ      9 
  วิสัยทัศน์        9 
  พันธกิจ        9  
  เป้ำประสงค์        9  
ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน       11 

 ยุทศำสตร์ที่  ๑        11 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒        22 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓        24 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔        25 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5        26 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6        26 

ส่วนที่ ๔ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร     35  
ส่วนที่ ๕ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำปีงบประมำณ ๒๕๕๙    45 
   วิสัยทัศน์        45 
   พันธกิจ        45  

  เป้ำประสงค์        45 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐                         
 

 
 
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 หน้า ๑ 
 

   

 
ส่วนที่ ๑   

สภาพทั่วไป 

อาณาเขต  ท่ีตั้ง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑ ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๒๙/๑หมู่ที่ ๒  
บ้ำนหนองหิน ต ำบลคลองวำฬ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื้อที่ ๑๕ ไร่เศษ  

ทิศเหนือ   ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศใต้   ติดต่อจังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
              
 
 
 
 
 
 
 
       แผนที่จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 

เขตบริการการศึกษาประกอบด้วย 
๑. อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  มี ๕ ต ำบล ได้แก่ เกำะหลัก คลองวำฬ ห้วยทรำย บ่อนอกและอ่ำวน้อย 
๒. อ ำเภอทับสะแก มี ๖ ต ำบล ได้แก่ เขำล้ำน ทับสะแก นำหูกวำง แสงอรุณห้วยยำง อ่ำงทอง 
๓. อ ำเภอบำงสะพำน มี ๗ ต ำบล ได้แก่ ก ำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ทองมงคล ธงชัย พงศ์ประศำสน์ 

แม่ร ำพึง  ร่อนทอง   
๔. อ ำเภอบำงสะพำนน้อย มี ๕ ต ำบล ได้แก่ช้ำงแรก ไชยรำช ทรำยทอง บำงสะพำน ปำกแพรก 
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ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

   

  

                                                                                                                                                       

 

 

                
 
                                                                                                                  
                                                                         
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

นายสุรวิท  ทับเหล็ก 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายประเสริฐ  ครอบแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายสมหวง  ขุนพรหม 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายไพรัช  มณีโชติ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ศูนย์ ICT  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

 
 
 

  
 
                          

                                                                                              
 
 

    
 
 
                          
 
                                                                         
 
 
 
 
 

   
  
  
 
              
 
 
 
 

 
 
 

นายสุวรรณ จันทร์ศรี  
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

นางสาวอรสา  คูภากรณ์  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 

นางภทัร์ชาพร  อุ่นยวง 
กลุ่มบรหิารงานการเงิน 

และสินทรพัย์ 

นางสาวนรารตัน์  รักสม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

นายปรัชญา  อาษา 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษา (ICT) 
 
 
 
 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

      
วา่ง 
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จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
แยกเป็นระดับบริหารและปฏิบัติงานรายกลุ่ม/ตสน. /ศูนย์ ICT 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ ำนวยกำร  - - - 

รองผู้อ ำนวยกำร 4 - 4 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ตสน./ศูนย์ ICT 1 4 5 

กลุ่มนิเทศฯ 1 6 7 

กลุ่มนโยบำยและแผน - 6 6 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 8 9 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ - 5 5 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - 7 7 

กลุ่มอ ำนวยกำร 6 4 10 

หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - 

ศูนย์ ICT 2 - 2 

รวม 15 4o 55 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี 2560  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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 หน้า ๕ 
 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
จ านวนสถานศึกษาในเขตบริหารจัดการของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
แยกเป็นรายอ าเภอ รายสังกัด 

อ าเภอ 
จ านวน (สถานศึกษา) รวม 

(โรงเรียน) สังกัดสพป. สช. อปท. สอศ. 
เมือง
ประจวบคีรีขันธ ์

36 7 3 1 47 

ทับสะแก 26 2 - - 29 
บางสะพาน 36 1 - 1 38 
บางสะพานน้อย 23 1 - - 24 
รวม 121 11 3 2 137 
 
 
 

จ านวนโรงเรียน จ านวนครู และจ านวนนักเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

แยกเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 

จ านวนครู 
(รวมผู้บริหารและ

ครูผู้สอน) 

   นักเรียน 
    ชายหญิง 
(ทุกระดับชั้น) 

เมืองฯ 36 348 6310 

ทับสะแก 27 229 4020 
บางสะพาน 36 486 9327 
บางสะพานน้อย 23 290 5038 
รวม 122 1353 24695 

    ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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ข้อมูลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จ านวน ๑๙ ศูนย์  แยกเป็นรายอ าเภอ 

 
อ าเภอ ศูนย์ส่งเสริมฯ  

กลุ่มโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน 

ในกลุ่ม 

เมือง 

บ่อนอก 
อ่ำวน้อยนิคม ๑ 
อ่ำวน้อยนิคม ๒ 
อ่ำวน้อยนิคม ๓ 
คลองวำฬ 
ห้วยทรำย 

๘ 
๖ 
๕ 

๑๒ 
๙ 
๔ 

ทับสะแก 

ห้วยยำง 
ทับสะแกนำหูกวำง 
เขำล้ำนพฒันำ 
อ่ำงทอง 

๗ 
๗ 
๖ 
๘ 

บางสะพาน 

ธงชัย 
แม่ร ำพึงพงศ์ประศำสน ์
ชัยเกษม 
ก ำเนิดนพคุณ 
ร่อนทองมงคล 

๖ 
๘ 
๘ 
๗ 

๑๐ 

บางสะพานน้อย 

บำงสะพำน 
ไชยรำชชำ้งแรก 
ทรำยทอง 
บ้ำนปำกแพรก 

๕ 
๗ 
๖ 
๕ 

รวม       ๔  อ ำเภอ                 ๑๙ ศูนย์ ๑๓๔  
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 หน้า ๗ 
 

ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ผ่านเกณฑ์เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2559 กับ 2560  

 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียนปกติ

(คน) 

ผ่านเกณฑ์การ
อ่าน 

ดีเยี่ยม-พอใช้ 
(คน) 

ผ่านเกณฑ์การ
เขียนดีเยี่ยม-
พอใช้ (คน) 

จ านวน
นักเรียนปกติ

(คน) 

ผ่านเกณฑ์
การอ่าน 
ดีเยี่ยม-

พอใช้ (คน) 

ผ่านเกณฑ์
การเขียนดี
เยี่ยม-พอใช้ 

(คน) 
ป.1 2,592 2,103 2,244 2635 2635 2635 
ป.2 2,527 2,527 2,329 2511 2511 2511 
ป.3 2,515 2,425 2,397 2498 2498 2498 
ป.4 2,483 2,406 2,399 2484 2484 2484 
ป.5 2,484 2,339 2,351 2503 2503 2503 
ป.6 2,555 2,445 2,476 2415 2415 2415 

           จำกตำรำงแสดงให้เห็นว่ำผลกำรประเมนิกำรอ่ำนออกเขียนได้นักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1-6 ของ
นักเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกคน 
ทั้งกำรอ่ำนกำรเขียน เพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2558 

แหล่งข้อมูล     กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนทำงระบบ e-mes 
                    ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  สพฐ.  ปีกำรศึกษำ 2559  
                   ภำคเรียนที่ 1/ 2559 ภำคเรียนที่ 1 กับปีกำรศึกษำ 2560 ภำคเรียนที่1/2560 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑                           
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่  สพฐ. ประเทศ 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย 

 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ 
สพป.ปข.1 57.83 48.45 33.41 45.51 44.90 46.02 
สพฐ. 51.88 45.08 31.11 38.76 40.27 41.42 
ประเทศ 52.93 46.68 34.59 40.47 41.22 43.18 

      จำกตำรำงพบว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติฯ (O-NET) ชั้น ป.6 ของนักเรียนสังกัด 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กลุ่มสำระภำษำไทย สังคมศึกษำฯ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คะแนนระดบัเขต
พื้นที่สูงกวำ่คะแนนระดบั สพฐ. ระดับประเทศ กลุ่มสำระทีน่้อยกว่ำระดับ สพฐ.และระดบัประเทศ ได้แก่ 
ภำษำอังกฤษสูงกวำ่ สพฐ. น้อยกว่ำระดับประเทศ เมื่อดูคะแนนรวมเฉลี่ยแล้ว สูงกวำ่ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑   

ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
                    

ระดับ 
กลุ่มสาระฯ รวมเฉลี่ย 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์  
สพป.ปข.1 45.27 48.17 28.20 27.06 35.04 36.75 

สพฐ. 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 38.44 
ประเทศ 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99 38.29 

          จำกตำรำงพบว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติฯ (O-NET) ชัน้ ม.3  ของนักเรียนสังกัด 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลุ่มสำระภำษำไทย สังคมศึกษำฯ อังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คะแนน
ระดับเขตพื้นทีน่้อยกว่ำระดับ  สพฐ. ระดับประเทศ  คะแนนรวมเฉลี่ยน้อยกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
เช่นกัน 

แหล่งข้อมูล : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
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ส่วนที่ ๒  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

       วิสัยทัศน์ 
                 มุ่งม่ันสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

         พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม สนบัสนุน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 6 เป้าหมายคุณภาพสู่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  7.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
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  7.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่อันดับ 1 
ใน 10 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 30 ของระดับประเทศ 
  7.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รวม 3 ด้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
 8. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8.1 ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยมและคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.50  

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม 
ตามศักยภาพ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีจิตอาสา จิตบริการ 
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ส่วนที่ ๓  

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สถำนศึกษำในสังกัด โดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ. ศ. 2560 ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม ของภำครัฐ เอกชน ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทน
ครูผู้สอน ภำครับ ภำคเอกชน เพ่ือให้ได้มำซึ่งโครงกำร/กิจกรรมที่มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด 
กำรใช้งบประมำณที่เหมำะสม โปร่งใส ปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  

           ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แยกเป็นรำย
โครงกำร/กิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์  ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

1. โครงกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนกเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค
กลำงและภำคตะวันออก ระดับชำติ 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและส่งเสริมควำมสำรถนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขันระดับ
ภำค ระดับชำติ 

     เป้ำหมำย นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ85ของรำยกำร
กิจกรรมที่จัดแข่งขัน นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะ และมีประสบกำรณ์ท่ีน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต 
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมพูนประสบกำรณ์  

         ผลกำรด ำเนินงำน   
1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำฝึกสอนนักเรียนและน ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน

ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งจัดขึ้น ณ ส ำนักงำนเขพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่ำงวันที่ 9-15พฤศจิกำยน 2559 

2. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่ จ ำนวน  197  รำยกำร  และ
ได้รับกำคดัเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภำค  ณ 
จังหวัดจันทบุรี ระหว่ำงวันที่ 16-18 ธันวำคม 2559 
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3. นักเรียนเป็นตัวแทนเข้ำประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชำติ 
จ ำนวน 15 รำยกำร จ ำนวนนักเรียน 71 คน ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธำนี 
ระหว่ำงวันที่  

4. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 644,350 บำท กรเบิกจ่ำย จ ำนวน 644,350 บำท 
เบิกจ่ำย 636,380  ร้อยละ 98.76 

2. โครงกำรประกวดคัดลำยมือ เขียนเรียงควำมแต่งค ำประพันธ์ 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของนักเรียนด้ำนภำษำไทย โดยจัดประกวด
กำรคัดลำยมือ กำรเขียนเรียงควำม กำรแต่งค ำประพันธ์ไทย ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ โดยให้นักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม  

    เป้ำหมำย นักเรียนทุกคนในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ จ ำนวน 122 โรงเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม โดยคัดเลือกผลงำนจำกระดับกลุ่มโรงเรียน 19 กลุ่ม แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่  

    ผลกำรด ำเนินงำน  นักเรียนที่ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกระดับกลุ่มโรงเรียนแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
โดยมีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำน กำรคัดลำยมือ กำรเขียนเรียงควำม กำรแต่งค ำประพันธ์  
ที่ได้ล ำดับที่ 1, 2, และ 3 ได้รับเกียรติบัตรรวมทั้งครูผู้สอนภำษำไทย นักเรียนและครูมีควำมพึงพอใจ 
และเป็นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำน เขียนภำษำไทย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2,250 บำท 
เบิกจ่ำย  1,725 บำท ร้อยละ 76.6  

3. โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้เด็กและยำวชนได้รับรู้ถึงพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชำวประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงจัดท ำเอกสำรเรื่อง “โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชพระมหำกษัตริย์รัชกำลที่ 9 แห่งรำชวงศ์จักรี 

    เป้ำหมำย เด็กและเยำวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรู้และส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพสกนิกรชำวประจวบคีรีขันธ์ 

   ผลกำรด ำเนินงำน  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วย ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ 
   2. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จำกเว็บไซต์ จำกภำพถ่ำย กำรสัมภำษณ์ ผู้รู้จำกโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริจริง 
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      3. วิพำกษ์เอกสำร ท ำให้ได้เอกสำร เรื่อง “โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
พระมหำกษัตริย์รัชกำลที่ 9 แห่งรำชวงศ์จักรี ไว้ที่ห้องสมุดโรงเรียน และเผยแพร่  

      4. งบประมำณท่ีได้รับ จ ำนวน  30,000 บำท กำรเบิกจ่ำย 27,100  ร้อยละ 90.33 

3. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนจัดงำนชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติในวโรกำสเฉลิมพระเกียรติพรชนมพรรษำ 7 
รอบ 84 พรรษำ 12 สิงหำคม 2559 

    วัตถุประสงค ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนำรี ได้แสดงควำมจงรักภัคดี
แด่องค์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ โดยกำรอยู่ค่ำยประกอบกิจกรรมรวมกันอันน ำมำซึ่ง
ควำมรักสมัครสมำนสำมัคคีและเสริมสร้ำงทักษะพัฒนำสติปัญญำและควำมรู้และสำมำรถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 

    เป้ำหมำย คือ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนำรี โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
ที่คัดเลือกไปร่วมกิจกรรม จ ำนวน 40 คน เข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือเฉล ิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ จังหวัดชลบุรี  

   ผลกำรด ำเนินงำน  ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือเฉล ิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ ได้เพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้ มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ได้
แสดงออกถึงควำมจงรักภัคดี สำมำรถผ่ำนกำรชุมนุมตำมเกณฑ์  งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 
34,000 บำท เบิกจ่ำย 25,500 ร้อยละ 75 

4. โครงกำรพัฒนำกองลูกเสือต้นแบบ 

    วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำกองลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ และสำมัญรุ่นใหญ่ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
กองลูกเสือต้นแบบ 

    เป้ำหมำย กองลูกเสือต้นแบบ ประเภทส ำรอง สำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ รวม 9 กอง บุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือ ได้รับกำรพัฒนำน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปพัฒนำ และสำมำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

    ผลกำรด ำเนินงำน  
    1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกองลูกเสือ ต้นแบบ พัฒนำบุคลำกร

ทำงกำรลูกเสือ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตำมวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ  
    2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ 

กำรพัฒนำกองลูกเสือต้นแบบ ประกำศเกียรติคุณ มอบโล่ ให้กับกองลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ 
ที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป  
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     3. งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน 87,940 บำท ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 77,140  
ร้อยละ 87.71 

5. โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน และพัฒนำห้องสมุดประจ ำปีงบประมำณ 2560 

    วัตถุประสงค์ เอพัฒนำครูบรรณำรักษ์และครูผู้รับผิดชอบส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้โรงเรียน
สร้ำงนักเรียนต้นแบบนักกำรอ่ำน สร้ำงเครือข่ำยครูบรรณำรักษ์ เพื่อสนับสนุนกำรประกวด Good 
Practice  และเป็นกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน “แนวทำงกำรด ำเนินกำรส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำน 2557-2561 ของ สพฐ. 

    เป้ำหมำย ครูบรรณำรักษ์ หรือครูผู้รับผิดชอบโครงกำรนิสัยรักกำรอ่ำน ทุกโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้นที่ เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำร เพ่ือน ำไปพัฒนำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
พัฒนำห้องสมุดโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    ผลกำรด ำเนินงำน ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ
พัฒนำห้องสมุดตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบห้องสมุด จ ำนวน 1โรงเรียนจ ำนวนเงิน30,000 บำท และโรงเรียนเครือข่ำยห้องสมุดจ ำนวน 4 
โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บำท มีโรงเรียนที่มี Good Practice จ ำนวน 4 โรงเรียน งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรในกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 130,000 บำท ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 115,040  ร้อยละ 
88.49 

6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ปีงบประมำณ 2560  

    วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนน ำไปสู่กำรอ่ำน
กำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร เพ่ือส่งเสริม สนับสนับสนุนควำมสำมำรถของนักเรียนด้ำนภำษำไทย 

    เป้ำหมำย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 อ่ำนออกทุกระดับชั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที 4 ขึ้นไปอ่ำนคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 อ่ำนรู้เรื่อง
สื่อสำรได้ ครูผู้สอนภำษำไทยได้รับกำรพัฒนำกำรสอน และมีเวทีกำรแสดงออกด้ำนทักษะภำษำไทย 

  ผลกำรด ำเนินงำน น ำผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำวิเครำะห์กำรอ่ำนกำรเขียนเป็นรำยบุคคล  
สร้ำงเครือ่งมือประเมินและประเมิน ผลน ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำกำรครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหำกำร
อ่ำนกำรเขียนของนักเรียนที่ผลกำรประเมินต่ ำ จัดเวทีประกวดทักษะภำษำไทยของครูผู้สอนภำษำไทย 
และนักเรียน ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม ท ำให้ครูมีทักษะในกำรสอน กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำนกำรเขียน นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง สื่อสำรได้  
ในระดับดีมำกเพ่ิมขึ้น งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 147,000 บำท ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
ครบ 100% 
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7. โครงกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-4 ปีกำรศึกษำ 2559 

   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลกำรประเมินผลกำรอ่ำนออกเขียนได้องนักเรียนชั้น ป.1-4 ภำค
เรียนที่ 2/2559 ที่ถูกต้องและน ำมำวิเครำะห์ผลกำรประเมินส ำหรับเป็นข้อมูลสรสนเทศน ำไปวำงแผน
พัฒนำปรับปรุงกำรอ่ำนออกเขียนได้ให้มีควำมเข้มแข็งยั่งยืน 

  เป้ำหมำย กำรประเมินกำรอ่ำออกเขียนได้นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดระดับชั้น ป.1-4  
ทุกคน ภำคเรียนที่  ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 12559 คน(รวมสถำนศึกษำเอกชน)ด้วยควำมโปร่งใส 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม เที่ยงตรง 

 ผลกำรด ำเนินงำน ประชุมครูผู้สอน ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำในกำรด ำเนินกำทดสอบนักเรียน 
กำรใช้แบบทดสอบ กำรน ำผลรำยงำนทำงระบบ e-MES ของส ำนักติดำมและประเมินผลกำศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ด ำเนินกำรประเมินโดยใช้แบบทดสอบของส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ ก ำกับติดตำมให้โรงเรียนรำยงำนผลทำงระบบ e-MES ให้ถูกต้อง ภำยในเวลำที่
ก ำหนด มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ 100% จัดท ำเอกสำรรำยงำนส ำหรับ
เป็นข้อมูลสำรสนเทศแจกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือใช้วำงแผนพัฒนำต่อไป งบประมำณท่ีได้รับ จ ำนวน 
42,000 บำท เบิกจ่ำย ครบ100% 

          8. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัยปีงบประมำณ 2560 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรให้ศึกษำนิเทศก์และครูแกนน ำ 
ปฐมวัย เพ่ือขยำยเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) พัฒนำพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2559  

    เป้ำหมำย พัฒนำศึกษำนิเทศก์ และครูแกนน ำปฐมวัย  พัฒนำโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียน 
เครือข่ำยต้นแบบ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ำยปฐมวัยต้นแบบ และประเมินผล 

   ผลกำรด ำเนินงำน  ศึกษำนิเทศก์ ครูแกนน ำปฐมวัยประชุมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชุมกำรพัฒนำสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL)  ศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบและต้นแบบเครือข่ำยจัดกิจกรมพัฒนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และด ำเนินกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 131 โรงเรียน (รวม
โรงเรียนเอกชน) โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกประเมิน ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีโรงเรียนต้นแบบและ
เครือข่ำยต้นแบบ สนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำทเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือผู้ปกครองมีควำมรู้เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยใช้ใน
กำรอบรมเลี้ยงดูบุตรหลำน งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน  61,000 เบิกจ่ำย 100% 
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9. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล : พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 
ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ปี พ.ศ. 2560 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันวิชำกำรระดับ 
นำนำชำติปี พ.ศ. 2560 รอบระดับประเทศ และพัฒนำส่งเสริมศักยภำพนักเรียนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับสำกล 

   เป้ำหมำย คัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ  
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่เข้ำแข่งขัน
ระดับประเทศ 

  ผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
สอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบภูมิภำค และผ่ำนสู่กำร
แข่งขันระดับนำนำชำติ  ได้รับงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำน จ ำนวน 10,175 บำท  เบิกจ่ำยครบ 
100%  

10. โครงกำรพัฒนำคู่มือกำรจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ระดับสถำนศึกษำ 

      วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ครูจัดท ำคู่มือกำรจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ในระดับ 
สถำนศึกษำ 

      เป้ำหมำย ประชุมครูวิชำกำรโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 122 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
      ผลกำรด ำเนินงำน โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดท ำคู่มือกำรจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ 

ส ำหรับใช้ในระดับสถำนศึกษำได้ทุกโรงเรียน จ ำนวน 122 โรงเรียน ได้รับงบประมำณ 75,000 บำท 
เบิกจ่ำย 62,420 ร้อยละ 82.22  

11. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้เรื่องผู้ประกอบกำร 
เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ 

      วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
 ศำสนำและวัฒนธรรม สำระเศรษฐศำสตร์ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ทันสมัยทันต่อยุคปะเทศ 4.0 
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนสำระเศรษฐศำสตร์ให้เป็นไปตำมตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทะศักรำช  2551 

       เป้ำหมำย อบรมครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 สำระเศรษฐศำสตร์  

      ผลกำรด ำเนินงำน ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะแลคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเศรษฐศำสตร์ ควำมรู้ทำงกำรเงิน และกำรเป็นผู้ประกอบกำรเชิง
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่  งบประมำณท่ีได้รับส ำหรับด ำเนินกำร จ ำนวน 42,700 บำท 
เบิกจ่ำยครบ 100%  
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12. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำนกิจกรรม 
(Active Learning) กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดสำมำรถจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยตำมแนวทำงกิจกรรม “ กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำน
กิจกรรม (Active Learning) กำรเรียนรู้ประวิศำสตร์ชำติไทย” ได้อย่ำงเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

     เป้ำหมำย จัดอบรมให้กับครูผู้สอนประวัติศำสตร์ จ ำนวน 120 คน และคัดเลือก 
โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 1 โรงเรียน 

     ผลกำรด ำเนินงำน ครูที่ผ่ำนกำรอบรมจ ำนวน 120 คนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ตำมแนวทำงกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ผ่ำนกิจกรรม (Active Learning) นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำนกิจกรรม (Active 
Learning) กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย” ได้อย่ำงเกิดประสิทธิภำพสูงสุด และมีโรงเรียนต้นแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยที่มุ่งเน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ตำมข้ันตอนและวิธีทำง
ประวัติศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือเป็นต้นแบบในกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
63,000 บำทเบิกจ่ำย 62,350 ร้อยละ 98.96  

13. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียน 
สุจริต) 

      วัตถุประสงค์ เป็นกำรปลูกฝังเยำวชนให้มีทัศนคติและค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต 
ทุกรูปแบบ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ มีจิตส ำนึกสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และเพ่ือขยำยผลโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรปีงบประมำณ 60 ให้ครบทุกโรงเรียน 

      เป้ำหมำย อบรมครูและนักเรียน โรงเรียนสุจริตดังนี้ 
      รุ่นที่ 1 กิจกรรม “บริษัทสร้ำงกำรด”ี 
      รุ่นที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต ITA  
      รุ่นที่ 3 จัดค่ำยบูรณำกำร “ปปช.น้อยและเยำวชนคนดีของแผ่นดิน”  จัดอบรม 

ปฏิบัติกำร ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต และอบรมเชิงปฏิบัติกำร โรงเรียน สพฐ.ใสสะอำดปรำศจำก
คอรัปชั่น”  

      ผลกำรด ำเนินงำน โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 80 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรปลูกฝังให้มีค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต เกิดควำมตระหนักและ
ควำมร่วมมือกันด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมให้กับสถำนศึกษำเกิดกำรสร้ำงสรรค์และ
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พัฒนำนวัตกรรมกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำอย่ำงหลำกหลำย งบประมำณท่ี
ใช้ด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 104,500 บำท กำรเบิกจ่ำย 100% 

14. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษปี 2560  

      วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของครูและ 
นักเรียนส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำรในกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน และเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ 

     เป้ำหมำย กำรจัดประชุมปฏิบัติกำรผู้บริหำรโรงเรียน ครูวิชำกำร โรงเรียน EP  
จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียนระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพและระดับอ ำเภอ
โดยศูนย์ PEER  4 ศูนย์  กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรภำษำอังกฤษ นักเรียนระดับชั้น ป.6  ม. 3  
และ ม. 6 

      ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ มีควำมรู้ มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
สำมำรถใช้สื่อและเทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษท่ีหลำกหลำย และน ำไปขยำยผลต่อ นักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก ได้รับจัดสรรงบประมำณ 120,000 บำท เบิกจ่ำยจ ำนวน 
100,000 บำท ร้อยละ 83.33 

15. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกำส 
ทำงกำรเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน) 

      วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสำรสนเทศ(ระบบกำร 
คัดกรองนักเรียน)และนักเรียนยำกจนจำกทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ได้รับควำมช่วยเหลือ
ทุกคน 

      เป้ำหมำย ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครูโรงเรียนละ 1 คน (ครูท ำหน้ำที่ดูแลงำน 
ข้อมูลสำรสนเทศหรือครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

      ผลกำรด ำเนินงำน ครูที่เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ 
สำรสนเทศ(ระบบคัดกรองนักเรียน) สำมำรถคัดกรองนักเรียนยำกจนได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.
ก ำหนด และสำมำรถน ำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนยำกจนได้ทุกคน 100%  ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
จ ำนวน 30,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%  

 16. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยทำงน้ ำแก่นักเรียน “ว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต”  

(LIFE SAVING) ปีกำรศึกษำ 2559 

      วัตถุประสงค์ เพ่ือสอนและฝึกให้นักเรียนและเยำวชนในโรงเรียนและในชนบท 

ว่ำยน้ ำเป็นสำมำรถเอำตัวรอดจำกกำรประสบเหตุทำงน้ ำและรู้วิธีและสำมำรถช่วยชีวิตผู้ที่ก ำลังจะจมน้ ำได้ 
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      เป้ำหมำย นักเรียนในโรงเรียน เยำวชนในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน ที่มีอำยุระหว่ำง 
 3 - 5 ปี ที่ว่ำยน้ ำไม่เป็น 

       ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียนและเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 90 สำมำรถ 
ว่ำยน้ ำเป็นมีทักษะเบื้องต้นในกำรช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทำงน้ ำได้อย่ำงถูกวิธี งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร
จ ำนวน 100,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

17. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (YC:Youth Counselor)  
      วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรท ำหน้ำที่เป็น 

แกนน ำนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ (YC:Youth Counselor) ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับควำมรู้ด้ำนเพศศึกษำ
ที่เหมะสมกับเพศและวัย รู้จักหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีล่อแหลมหรือเป็นอันตรำย เป็นกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้นักเรียนรู้จัดคิดและเข้ำใจในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังในระดับนักเรียน 

       เป้ำหมำย จัดอบรมให้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-2 ที่เป็น 
นำยหมู่ลูกเสือ เป็นประธำนสภำนักเรียน คณะกรรมกำรสภำนักเรียน เป็นคณะกรรมกำรห้องเรียนสีขำว 
มีควำมประพฤติดี  

        ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียนที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถ 
ท ำหน้ำที่นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำมีควำมรู้ด้ำนเพศศึกษำที่เหมำะสมกับเพศวัย มีควำมตระหนักรู้จักคิด
และเข้ำใจในคุณค่ำของตนเองและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ร้อยละ 90 และมีโรงเรียนขยำยโอกำสใน
สังกัดเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังระดับนักเรียน งบประมำณส ำหรับด ำเนินโครงกำร 96,200 บำท 
เบิกจ่ำยครบ 100% 

18. โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมและทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยำเสพติด 
“พลังเด็กไทยหยุดยั้งยำเสพติด” 

      วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นให้มีควำมตระหนักรู้เห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเครำะห์ตัดสินใจและ
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

      เป้ำหมำย ฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และครูผู้ดูแลนักเรียน โครงกำร 
ค่ำยทักษะชีวิต”รวมพลังเด็กและเยำวชน” เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้ำระวัง(เสี่ยง) ณ 
ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

      ผลกำรด ำเนินงำนนักเรียนที่เข้ำฝึกอบรมโครงกำรค่ำยทักษะชีวิตฯ ร้อยละ 98 
รู้จักคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีภูมิคุ้มกันด้ำนยำเสพติด ครูผู้ดูแลนักเรียนได้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหำ 
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ยำเสพติดในเด็กนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรด ำเนินงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
80,000 บำท เบิกจ่ำยครบ100%  

19. โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  
      วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอันตรำยและควำมเสี่ยงของยำเสพติด และเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักถึงโทษและ 
ร่วมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำของตน 

      เป้ำหมำย จัดอบรมโครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดให้กับนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนเอกชน  ที่เป็นประธำนนกเรียน 
ประธำนสภำนักเรียน นำยหมู่ลูกเสือ จ ำนวน 103 คน ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

      ผลกำรด ำเนินงำน ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรต่อต้ำนภัย 
ยำเสพติด รู้จักป้องกันตัวเองให้ห่ำงไกลยำเสพติด สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  ส ำหรับ
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจ ำนวน 280,000 บำท สำมำรถเบิกจ่ำยได้ครบ 100% 

20. โครงกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวันในโรงเรียนและกำรจัดเมนูอำหำรกลำงวัน 
ตำมโปรแกรม Thai School Lunch  

      วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครูผู้ประกอบอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
ให้สำมำรถประกอบอำหำรได้อย่ำงมีคุณภำพและถูกสุขลักษณะ แลพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในกำรจัด
เมนูอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนได้ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรของ
นักเรียนให้หมดไปจำกโรงเรียน 

      เป้ำหมำย จัดอบรมกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวันและกำรจัดเมนูอำหำร 
กลำงวันตำมโปรแกรม Thai School Lunch ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันในดรเรียน
ประถมศึกษำจ ำนวน 121 โรงเรียน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครูที่เข้ำรับกำรอบรม 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอำหำรกลำงวันนักเรียนอย่ำงมี
คุณภำพร้อยละ100 และสำมำรถประกอบอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพและถูก
สุขลักษณะ  งบประมำณที่ได้รับ จ ำนวน85,400 บำท กำรเบิกจ่ำยครบ 100 % 

                    21. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสถำนศึกษำปีงบประมำณ 2560 
     วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง พระ ครู ผู้ปกครอง ในกำรสร้ำง 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้นักเรียนท ำควำมดีผ่ำนระบบคุณธรรมและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่หลำกหลำย ส่งเสริมสถำนศึกษำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ธรรมศึกษำต ำบล(1 
โรงเรียน 1 ศูนย์กำรเรียนรู้ต ำบล) สนับสนุนให้นักเรียนเตรียมบรรพชำภำคฤดรู้อน 
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     เป้ำหมำย จัดกิจกรรมส่งเสริม นักเรียนทุกคน ทุกระดับ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรม 

     ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98 จำกจ ำนวนทั้งหมด 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอำสำพัฒนำคุณภำพชีวิตโดยยึดหลักค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำรน้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันและสำมำรถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงปกติสุข นอกจำกนี้มีศูนย์กำรเรียนรู้ธรรมศึกษำต ำบล (1 โรงเรียน 1 ศูนย์กำรเรียนรู้ต ำบล) 
จ ำนวน 6 ศูนย์ จัดให้นักเรียนได้เรียนธรรมศึกษำตั้งแต่ชั้น ป.6  กำรด ำเนินงำนโครงกำรไม่ใช้
งบประมำณ 

22. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน 
     วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำร 

เรียนรู้ด้ำนพฤกษศำสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเสริมสร้ำง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่โรงเรียน ชุมชน อย่ำงยั่งยืน 

      เป้ำหมำย สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสมัครเข้ำร่วม 
โครงกำรตำมควำมสมัครใจ 

      ผลกำรด ำเนินงำน มีโรงเรียนสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 10 โรงเรียนส ำหรับกำร 
ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวปีแรก สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติด้ำน
พฤกษศำสตร์ไว้บริกำรนักเรียน นักศึกษำและชุมชน ไม่ใช้งบประมำณส ำหรับโครงกำรนี้ 

23. โครงกำรพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum 
Sourcbook ระยะที่ 2 

     วัตถุประสงค์ ส่งเสริมกำรพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN Curriculum 
Sourcbook หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตรและ 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 
เป้ำหมำย ประชุมครูโรงเรียนในสังกัด  
ผลกำรด ำเนินงำน ประชุมพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN  

Curriculum Sourcbook ระยะท่ี 2 ครูเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 201 ครูที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม
ทุกแผนมีควำมสอดคล้อง ASEAN Curriculum Sourcbook หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและวิสัยทัศน์โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
80,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

โดยรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 99.11  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
1. โครงกำรพัฒนำและประเมินผลสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำร 

สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
   วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำร 

สถำนศึกษำ4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร งบประมำณ บริหำรงำนบุคคลและบริหำรงำนทั่วไปประสบ
ผลส ำเร็จผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนมีคุณภำพ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสำมำรถท ำงำน
ร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้แทนชุมชน และหน่วยงำนอื่น ๆ ได้ 

   เป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ต้องรับกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลในกำรปฏิบัติงำน 
ระยะเวลำ 1 ปี 

   ผลกำรด ำเนินงำน ผู้อ ำนวยกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถปฏิบัติภำรกิจอย่ำงเป็น 
รูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
สถำนศึกษำตำมภำรกิจ 4 ด้ำน ตรงตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและ สพฐ. ส่งผลให้ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน 311,680 บำท 
เบิกจ่ำย 100% 

2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำรระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP)  

    วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
พัสดุและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่มีต้นแบบในกำรประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนกำรและ
เชื่อมต่อข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติและกำรบริหำรจัดกำรใน
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจด้ำนพัสดุให้ตระหนักถึงควำมซื่อสัตย์ สุจริต 

       เป้ำหมำย จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

       ผลกำรด ำเนินงำน ครูผู้ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุดรเรียนที่เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 170 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผe-GP) ได้อย่ำงถูกต้อง งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจ ำนวน 55,400 บำท เบิกจ่ำย
ครบ 100% 

 3. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
     วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำง
ถูกต้อง 
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     เป้ำหมำย ประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ไดรับผลกระทบจำกภัยพิบัติธรรมชำติ  

     ผลกำรด ำเนินงำน ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกภัยพิบัติธรรมชำติ ให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่และระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และน ำควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง 
ได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 36,480 บำท เบิกจ่ำย 27,750 บำท ร้อยละ 76.06 

4. โครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือนิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้ในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล 
(DLT) 

    เป้ำหมำย  ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียน 
เอกชน ทุกคน ทุกโรงเรียน 

    ผลกำรด ำเนินงำน ประชุมศึกษำนิเทศก์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแบ่งหน้ำที่ 
 โรงเรียนในควำมรับผิดชอบเพ่ือออกนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของครูผู้สอนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมนโยบำยของ สพฐ. ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และนิเทศ ติดตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย ด ำเนินกำรนิเทศ และให้ค ำแนะน ำและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และผลประโยชน์ของทำง
รำชกำร ทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนอกชน จ ำนวน 131 โรงเรียน งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
จ ำนวน 100,000 บำท เบิกจ่ำย 89,578 บำท ร้อยละ 89.58 

5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงมำปรับใช้ในโรงเรียนและชีวิตประจ ำวัน เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี เสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    เป้ำหมำย น ำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทัศนศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

   ผลกำรด ำเนินงำน กำรทัศนศึกษำดูงำนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่โรงเรียน 
นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จังหวัดนครนำยก และศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพรำหมณ์มณี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนครนำยก  ผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำ
ควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน ขยำยผลไปยัง นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
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ชุมชนใกล้โรงเรียน เพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 100,000บำท
กำรเบิกจ่ำยครบ 100% 

โดยรวมยุทธศาสตร์ที่ 2 เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 91.41 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 

การศึกษา 

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำด้วยระบบ  
Online  

     วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน ำส่ง 
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเข้ำสู่ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำในลักษณะ Online ได้ และสถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยในใช้บริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 

    เป้ำหมำย ครูผู้สอนผู้ท ำหน้ำที่ดูแลระบบ และครูผู้สอนที่ใช้ระบบบริหำรจัดกำร 
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ(กรอกข้อมูลด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรศึกษำปฐมวัย) ของ
โรงเรียนในส ำกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จ ำนวน 103 โรงเรียน รวมจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 206 คน 

    ผลกำรด ำเนินงำน ประชุมเชิงปฏิบัติวิทยำกรตำมจ ำนวนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียน 19 ศูนย์ ๆ ละ 2 (ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบ) มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและน ำไปขยำยผลให้ครูผู้สอนโรงในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ(ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้
ระบบ) ท ำให้สำมำรถน ำส่งข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นของสถำนศึกษำเข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรฯ และ
จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศระบบประกันคุณภำพภำยในใช้บริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 41,900 บำท เบิกจ่ำย 32,920 บำท  ร้อยละ 
78.56 

2. โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน 
ชั้น ป.3 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นของนักเรียน 
ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2559 ในควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numberacy) และ
ด้ำนเหตุผล (Reasoningablity) 

      เป้ำหมำย นักเรียนชั้น ป.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 3,220 คน ได้รับกำรประเมินครบทุกคนด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม ผลกำรประเมินถูกต้อง
เที่ยงตรง  
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ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
(Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numberacy) และด้ำนเหตุผล (Reasoningablity) ด้วยควำม
เที่ยงตรง โปร่งใส ยุติธรรม มีข้อมูลพ้ืนฐำนที่เป็นประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำ
และค้นหำสำเหตุที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ต่อผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน 
ศึกษำนิเทศก์ และน ำไปใช้วำงแผนกำรพัฒนำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 67,620 บำท 
เบิกจ่ำยครบ 100%  

3. โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยใช้ข้อสอบกลำงชั้น ป.2,  
ป.4-5, และ ม.1-2 ปีกำรศึกษำ 2559 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือด ำเนินกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียนชั้น ป.2,  
ป.4-5, และ ม.1-2 ปีกำรศึกษำ 2559 ตำมหลักสูตรแกนกลำงในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ ชั้น ป.
2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้น ป.4-5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  
ชั้น ม.1-2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  สังคมศึกษำภำษำอังกฤษ  

   เป้ำหมำย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนเอกชน 
ชั้น ป.2 ป.4-5, และ ม.1-2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 11,892 คน ได้รับกำรประเมินอย่ำงบริสุทธิ์ 
โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 

   ผลกำรด ำเนินงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ ตรวจข้อสอบ ด ำเนินกำร 
สอบนักเรียน ผลกำรประเมินนักเรียน โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสอบจำกกำรใช้ข้อสอบกลำงที่
พัฒนำโดย สพฐ. และน ำผลกำรสอบไปใช้ตัดสินผลร้อยละ 20ของคะแนนสอบปลำยปี และน ำไปใช้
วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ครูผู้สอนได้แนวทำงในกำรสร้ำงข้อสอบที่หลำกหลำย 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน 312,800 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

   ยุทธศาสตร์ที่  3 เบิกจ่ายร้อยละ 92.85 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

1. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำคุณธรรมของนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้ำนกำรประยุกต์ใช้แนวทำงทรงงำนของพระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (SAPAE) ปีงบประมำณ 2560  

    วัตถุประสงค์  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดด้วยกำรประยุกต์ใช้แนวทำทรงงำนของพระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (SAPAE) และจัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณธรรมของนักเรียนด้วยกำร
ประยุกต์ประยุกต์ใช้แนวทำงทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (SAPAE) 
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     เป้ำหมำย โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัย โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 2 
โรงเรียน โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนน 2 โรงเรียน  

     ผลกำรด ำเนินงำน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง โรงเรียนขยำย 
โอกำส ได้แก่ โรงเรียนพัฒนำประชำนุเครำะห์  โรงเรียนบ้ำนทองมงคล โรงเรียนประถมศึกษำ  ได้แก่ 
โรงเรียนประชำรำษฎร์บ ำรุง โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง(รำษฎร์อุปถัมภ์) วำงแผนกำรวิจัย สร้ำงเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
น ำไปสู่กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยดี มีคุณภำพ ประจ ำปี 2560 โรงเรียน นักเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณธรรม นักเรียนมีคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคมและประเทศชำติ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 35,500 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การด าเนินการโดยรวมมีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา  
1. โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
     วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมรู้ 

 ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำร ลดขั้นตอน ประหยัดเวลำ และ
ทรัพยำกร 

    เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ ได้มีควำมรู้ มีทักษะในกำรใช้โปรแกรมกำรจัดท ำเอกสำรงำนสำรบรรณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   ผลกำรด ำเนินงำน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำทุกคน ทุกระดับ มีควำมรู้ มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนเอกสำรงำนสำร
บรรณโดยโปรแกรมรับส่งเอกสำร งำนสำรบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนสำร
บรรณ มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ประหยัดเวลำ ประหยัดงบประมำณ ลดกำรใช้กระดำษ  ได้รับจัดสรร
งบประมำณ จ ำนวน 130,000 บำท เบิกจำ่ยงบประมำณครบ 100% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การด าเนินการโดยรวมมีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
1. โครงกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรผู้แทนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ใน ก.ค.ศ. 

 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     วัตถุประสงค์ เพ่ือด ำเนินกำรเลือกตั้งให้ได้มำซึ่งกรรมกำรผู้แทนบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำอ่ืน ใน ก.ค.ศ. สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์เขต 1 
     เป้ำหมำย กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรประจ ำเขตเลือกตั้งกรรมกำรผู้แทนบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำอ่ืนใน ก.ค.ศ. จ ำนวน 8 คน และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรผู้แทน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนใน ก.ค.ศ. สังกัด สพฐ.ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 12 คน 
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      ผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1 ได้กรรมกำรผู้แทนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนใน ก.ค.ศ. สังกัด สพฐ. แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
งบประมำณท่ีใช้ด ำเนินงำน จ ำนวน 2,045 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แสดงออกถึงควำมเคำรพและเทิดทุนต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
มีควำมสำมัคคีปรองดองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ สร้ำงจิตส ำนึก ปลูกฝังค่ำนิยมในควำมเป็นคน
ไทย  

 เป้ำหมำย  บุคลกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1 ทุกคน 

 ผลกำรด ำเนินงำน บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ศึกษำดูงำน 
เกี่ยวกับพระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ท ำ
ให้ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย จึงน้อมน ำไปเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่และในกำรด ำรงชีวิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีควำมสำมัคคี 
ปรองดอง มีจิตส ำนึกและมีค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน 
71,320 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

3. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำร 
ตรวจสุขภำพประจ ำปีมีควำมใส่ใจในสุขภำพร่ำงกำย ส่งเสริมให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  

     เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำทุกคน 

     ผลกำรด ำเนินงำน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ควำมใส่ใจ 
ในสุขภำพตนเอง โดยกำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เข้ำรับกำรกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำตรวจสุขภำพประจ ำปี 2560 ณ โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1 จ ำนวน 80 คน ได้รับค ำแนะน ำ กำรดูแลสุขภำพ กำรป้องกันมิให้เกิดโรคประจ ำตัว ใช้จ่ำย
งบประมำณในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 4,000 บำทเบิกจ่ำยครบ 100% 
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4. โครงกำรสร้ำงสุขภำพพลำนำมัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ด้วยกำรออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอ มีควำมรู้และประโยชน์ของกำรออ ำก ำลังกำยและเล่นกีฬำ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรออกก ำลัง
กำย 

    เป้ำหมำย  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ทุกคน  

    ผลกำรด ำเนินงำน จัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย  กำรเดิน/วิ่ง แอโรบิก และกำร 
แข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสำมัคคี  ได้แก่ วอลเลย์บอล เปตอง แชร์บอล ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกวันพุธ เวลำ 
15.30 น. - 16.30 น. และแข่งขันกีฬำเชื่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนแต่ละอ ำเภอ 4 อ ำเภอ 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 136,338 บำท เบิกจ่ำย 
128,713 บำท ร้อยละ 94.41 

5. โครงกำรแข่งขันเปตองเยำวชนไทยไปโอลิมปิก  

     วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จ 
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีและสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ และเป็นองค์อุปถัมภ์
กีฬำเปตองในประเทศไทย  เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดได้รับกำรศึกษำเรื่องกีฬำเปตองอย่ำงทั่วถึง และ
สำมำรถฝึกฝนด้วยตนเอง และเป็นกำรสนองนโยบำยรัฐบำล 

    เป้ำหมำย นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบ- 
คีรีขันธ์ เขต 1 ประเภทหญิง อำยุ 12 ปี  และ อำยุ 15 ปี ประเภทชำย อำยะ 12 ปี และ 12 ปี 

   ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้กำรเล่นกีฬำเปตอง จัดกำร
แข่งขันกีฬำเปตอง ณ สนำมกีฬำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ใช้
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 13,480 บำท ครบ 100 % 

6. โครงกำรเสวนำกำรมีส่วนร่วมส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โครงกำรสภำกำแฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

    วัตถุประสงค์ เป็นกำรเชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุม 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำน เสวนำกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำย
พัฒนำกำรศึกษำ 
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     เป้ำหมำย หัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

     ผลกำรด ำเนินงำน ประชุมเสวนำหัวหน้ำส่วนรำชกำร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่  ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงำนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดแสดงผลงำนทำงกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำประชุมเห็นควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ จัดประชุมวันที่ 25 พฤษภำคม 2560 ผู้เข้ำประชุมพึงพอใจในกำรประชุมในระดับ
มำก ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 18,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%  

7. โครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรประเมินและประกันคุณภำพภำยในกำรศึกษำ 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนที่ใช้รูปแบบกำรนิเทศ 
7Eye Supervision Model เพ่ือพัฒนำและขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศ 7Eye Supervision 
Model ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมรูปแบบใหม่ 

      เป้ำหมำย ผู้บริหำรโรงเรยีนและครูประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนละ 2 คน 
 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 38  แห่งในสังกัด 

      ผลกำรด ำเนินงำน ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรงำนวิจัย ประชุมปฏิบัติกำรระบบกำร 
ประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2560  สร้ำงเครื่องมือเก็บข้อมูลงำนวิจัย 
ท ำให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมประชุมโครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรประเมินและประกันคุณภำพภำยใน
กำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 75,000 บำท เบิกจ่ำย 65,395 บำท ร้อยละ 
87.19 

8. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 

      วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลเฉพำะกิจ มีควำม 
สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเป็นคลังข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดเพ่ือเชื่อมเยง
ฐำนข้อมูลประชำชนกลำงกับกระทรวงมหำดไทย 

      เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนทุกส่วนในจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรระบบสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ และจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชน (smart card) 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบครีีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน้า ๓๐ 
 
 
 

     ผลกำรด ำเนินงำน ประชุมเชิงปฏิบัติกำพัฒนำบุคลำกรระบบสำรสนเทศด้ำน 

กำรศึกษำ ด ำเนินกำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนวิเครำะห์ออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 
จัดท ำข้อมูล ประมวลผลภำพรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีกำรศึกษำ 2560 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรด ำเนินกำร จ ำนวน 
102,610 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

9. โครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ไดอกดำรำรัตน์” (ดอกไม้จันทน์) ท ำด้วยใจถวำยพ่อหลวง 

     วัตถุประสงค์ อบรมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ให้มีควำมรู้กำรท ำ  
“ดอกดำรำรัตน์” (ดอกไม้จันทน์) ส ำหรับพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นกำรแสดงควำมจงรักภัคดี 

    เป้ำหมำย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกคนได้รับกำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดท ำ”ดอกดำรำรัตน์”  (ดอกไม้จันทน์) ได้ ส ำหรับพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

    ผลกำรด ำเนินงำน บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่สำมำรถท ำดอกดำรำรัตน์”  
(ดอกไม้จันทน์) ได้จ ำนวน 1,999 ดอก ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมภำคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือน้อมส่งเสด็จฯ  ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 41,000 บำท เบิกจ่ำย
ครบ 100% 

10. โครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้น ำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมรูปแบบ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนองค์ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

แก่ผู้บริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ นำยกสมำคมครู ประธำนชมรมครู เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะควำมเป็น
ผู้น ำกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และเพ่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     เป้ำหมำย ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ประธำนและเลขำนุกำรศูนย์ส่งเสริม 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่จ ำนวน 18 ศูนย์นำยกสมำคมครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ประธำนชมรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ และจัดทัศนศึกษำ 
ดูงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำชุมพร เขต 2 
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    ผลกำรด ำเนินงำนผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และมี 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำมีทักษะกำรเป็นผู้น ำ ไปบริหำรจัดกำรศึกษำ
และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 235,100 บำท 
เบิกจ่ำยครบ 100%  

11. โครงกำร One stop Service เงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและค่ำกำรศึกษำ 
บุตร 

     วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำร ลดปัญหำกรณีเอกสำรเบิก
ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ลดขั้นตอนระยะเวลำกำรปฏิบัติ 

     เป้ำหมำย กำรให้บริกำรกำรเบิกจ่ำยให้กับข้ำรำชกรครู ลูกจ้ำงประจ ำ และ 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    ผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและค่ำกำรศึกษำบุตร 
ให้แก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงข้ำรำชกำรบ ำนำญที่มำขอบริหำรได้ร้อยละ100 กำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้
ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร 

  ยุทธศำสตร์ที่ 6 มีกำรเบิกจ่ำยโดยรวม ร้อยละ 88.16 
  เฉลี่ยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ. ศ. 2560 

 ใน 6 ยุทธศำสตร์ ร้อยละ 95.25 
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ส่วนที่ ๔  

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จากการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ของแต่ละโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ใช้ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ประกอบการพิจารณา 
โครงการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบาย สพฐ. และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยแต่ละโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการการพัฒนาความรู้ ทักษะ การเรียนการสอนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งแต่ละโครงการได้ตอบจุดเน้นในข้อย่อยของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลการด าเนินงานโครงการที่
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

      โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกเรียน 
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับชาติ 

จุดเน้นที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ
สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก 
เขียนได้ ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ 
และด้านเหตุผลผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก
เพ่ิมข้ึน  ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ 
ด้วยการแนะแนว และ ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท า 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลการด าเนินงานโครงการที่
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.  

  
ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่

เหมาะสมตามช่วงวัย ผู้เรียนได้รับการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย

เหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
โครงการประกวดคัดลายมือ เขียนเรียงความ
แต่งค าประพันธ์ 

เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุผล
ตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ 
นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการอ่าน
เขียน เช่น นักเรียนแข่งขันประกวดคัด
ลายมืองานศิลปะหัถตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับภาคได้รางวัลเหรียญ
ทอง 

 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นหลังได้

เข้าใจ เข้าถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สอดคล้องกับจุดเน้นที่ 3. ผู้เรยีนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดงานชุมนุม
ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา 

สอดคล้องจุดเน้นที่ 3. ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมี
จิตส านึกในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และห่างไกลยาเสพติด โดยใช้
กระบวนการลูกเสือและเพ่ือ 
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เฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติในวโรกาสเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 

 
โครงการพัฒนากองลูกเสือต้นแบบ สอดคล้องจุดเน้นที่ 3. ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการรวมทั้งมี
จิตส านึกในการ อนุรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และห่างไกลยาเสพติด  

 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนา
ห้องสมุดประจ าปีงบประมาณ 2560 

จุดเน้นที่ 2ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ
สู่มาตรฐานสากล คือผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น
ไป อ่านคล่องเขียนคล่อง ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
เหตุผล 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2560  

จุดเน้นที่ 2ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ
สู่มาตรฐานสากล คือผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น
ไป อ่านคล่องเขียนคล่อง ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
เหตุผล 

 โครงการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 

 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ปฐมวัยปีงบประมาณ 2560 

ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่
มาตรฐานสากล คือ 
ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลการด าเนินงานโครงการที่
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.  

  สังคม และสติปัญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : 
พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 

จุดเน้นผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่
มาตรฐานสากลผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
เพ่ิมข้ึน  

 
โครงการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้
ระดับสถานศึกษา 

จุดเน้นหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้มีการปรับปรุงตามความ
เหมาะสม คือ การจัดท าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
การสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับผู้เรียน  

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
และพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ 

สอดคล้องกับจุดเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม(Active 
Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ 
และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึนผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สอดคล้องกับจุดเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 
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สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.  

   12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่
ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการ
แก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความมุ่งม่ันในการศึกษาและการ
ท างาน สามารถ ปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการผ่านการประเมินคะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษปี 2560  

สอดคล้องกับจุดเน้นในกรณี
สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
สถานศึกษาใช้ STEM Education 
BBL DLTV ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ
สู่มาตรฐานสากล 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการ
เรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) 

สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล  
ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียน
ในพ้ืนที่พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว สถานประกอบการ 
และศูนย์การเรียน ผู้เรียนที่ต้องการ
ความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลการด าเนินงานโครงการที่
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.  

 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่
นักเรียน “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ปี
การศึกษา 2559 

มีความสอดคล้องในกรณีผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการ
แก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ท างาน สามารถ ปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น (YC:Youth Counselor)  

 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด “พลัง
เด็กไทยหยุดยั้งยาเสพติด” 

 
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รวมทั้งมีจิตส านึกในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และห่างไกลยาเสพติด  

 
โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันใน
โรงเรียนและการจัดเมนูอาหารกลางวันตาม
โปรแกรม Thai School Lunch  

ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่
มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข  

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2560 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รวมทั้งมีจิตส านึกในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และห่างไกลยาเสพติด  

 
โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 
โครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับ ASEAN  Curriculum  Sourcbook 
ระยะที่ 2 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลการด าเนินงานโครงการที่
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ
พัฒนาครู 
 

โครงการพัฒนาและประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

สอดคล้องกับจุดเน้นครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ตรงตามความต้องการของ
บุคคล และสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถบริหารงานทุก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน 
ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ 
ตาม ความพร้อมของโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement e-GP)  

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 
โครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การทดสอบการ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
และพัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา 
 

โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด้วยระบบ Online  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อที่ว่า
หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จุดเน้น
ด้านการทดสอบ การประเมิน การ
ประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  
  

 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 

 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 พ้ืนฐานโดยใช้ข้อสอบกลางชั้น ป.2, ป.4-5, 
และ ม.1-2 ปีการศึกษา 2559 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
และงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

โครงการวิจัยการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านการ
ประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (SAPAE) ปีงบประมาณ 2560  

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ จุดเน้นด้านการทดสอบ 
การประเมิน การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
จุดเน้นด้าน ICT 
เพ่ือการศึกษา  

โครงการการพัฒนาการจัดการความรู้ 
ในองค์กร โดยการอบรมพัฒนาทักษะการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าคู่มือ การรายงานผล
การด าเนินงาน  งานสารบรรณ ที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมจาก
ยุทธศาสตร์อื่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
ได้แก่ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement e-GP)  
-กิจกรรมการอบรมระบบ TEPE Onlineของ 
สพฐ. เขตพ้ืนที่สนับสนุนให้ครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอบรมครบ 
100% 
-การส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการ
สอนผ่านดาวเทียม  
-ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
เครื่องมือปฏิบัติงาน 

หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT 
เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาและผู้เรียน คือ 
หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่อง
ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ข้อมูลสถานศึกษาและ
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  ใน
การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV  
DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการ 

โครงการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน ก.ค.ศ. สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สอดคล้องในส่วนที่หน่วยงานทุกระดับ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ การสร้างเครือข่าย และ 
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

 
โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา หน่วยงานทุกระดับ มีการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ  
สวัสดิภาพ และความ ปลอดภัยให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
  

โครงการสร้างสุขภาพพลานามัยข้าราชการครู
และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
โครงการแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก  

 
โครงการเสวนาการมีส่วนร่วมส่งเสริมการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต
โครงการสภากาแฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา หน่วยงานทุก
ระดับ รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

 
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมิน
และประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการ
จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  

 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา 

หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้าง  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลการด าเนินงานโครงการที่
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.  

  เครือข่าย และ รับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมร้อย
ใจประดิษฐ์ไดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) 
ท าด้วยใจถวายพ่อหลวง 

หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 

 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าการบริหาร
จัดการศึกษาตามรูปแบบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 

 
โครงการ One stop Service เงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 

หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ  
สวัสดิภาพ และความ ปลอดภัยให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
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ส่วนที่ ๕  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก ำหนดนโยบำยส ำหรับ
บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีกำรน ำยุทธศำสตร์กำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
มำวิเครำะห์เชื่อมโยงกับบริบทกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เข 1 จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นเพ่ือด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   

           มุ่งม่ันสู่คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สงเสริมกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  

1. นักเรียนระดับประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุลและ 
นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงมี 
คุณภำพและเสมอภำค 

3. นักเรียนมีทักษะที่เหมำะสมและกำรเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ภำยใต้หลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีทักษะที่เหมำะสมและมี
วัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภำยใต้หลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบูรณำกำรกำรท ำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วน 

ร่วมและรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
6. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
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6.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

6.2 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 อยู่อันดับที่ 
 1 ใน 10 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 อยู่ในล ำดับที่ 1 ใน 30 ของระดับประเทศ 

6.3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) ชั้น 
ประถมศึกษำปีที่ 3 รวม 3 ด้ำน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 อยู่ในอันดับที่ 1ใน 10 ของประเทศ และค่ำเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

7. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     7.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภำพดีเยี่ยม และระดับคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.50 
      7.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) คะแนนเฉลี่ยทุกมิติเพ่ิมขึ้น 
0.50 
     7.3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS) คะแนนเฉลี่ยทุกกลยุทธ์เพิ่มขึ้น 0.50 
     7.4 ผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนทุกตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธ์ 
 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ส ำนักงำนเขพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณพ. ศ. 2560 จ ำนวน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำมีเป้ำหมำย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

************************* 
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คณะท างาน 

 
     ๑. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

                                 ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑        ประธานที่ปรึกษา 
 

     ๒. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                             ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑            ที่ปรึกษา 
     ๓. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ทุกท่าน 

          ที่ปรึกษา 
     ๔. ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุม่  หน่วยตรวจสอบภายใน และ ศูนย์ ICT                           ที่ปรึกษา 
     ๕. นางพิรีภรณ์  กุลชนะพฑิูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                                คณะท างาน 
     ๖. นางเสาวรรณี  ธรรมโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                                     คณะท างาน 
     ๗. นางเกตุแก้ว  อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    คณะท างาน 
     ๘. นางสาวผ่องศรี  นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                                   คณะท างาน 
     ๙. นางปนิตา  เรืองฤทธิ์ เจา้พนักงานธุรการฯ      คณะท างาน   
     ๑๐.นางกนกวรรณ  ญาณกติติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ         รวบรวมข้อมูล พิมพต์้นฉบับและ 

                   ออกแบบรูปเล่ม 
    ๑๕. นางสาวจินตนา  สังข์รุ่ง  นักประชาสัมพันธ์ฯ                                  ภาพประกอบการรายงาน 
    ๑๖. นายราชศักดิ์  แนน่แคว้น ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ฯ          เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
    ๑๗. บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ทุกท่าน        ผู้ให้ข้อมูล 
                และภาพประกอบ 
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